
عليه أيش ؟ أحكام عظيمة ، يرتتب عليه أن هذا الذي حكم بكفره دمه حالل،  يرتتبألن الكفر يا إخوان 

وماله حالل ، وال يبقى معه زوجه ، وال يدفن مع املسلمني، وإذا كان إماما جيب اخلروج عليه ، وما أشبه ذلك 

ن يكفرون من مل من األمور العظيمة ؛ ما هي املسألة كملة تقال ، املسألة خطرية جدا ؛ مث مع ذلك هؤالء الذي

يكفره اهللا ورسوله ، هم يكفرون مباذا ؟ بقتاهلم املسلمني ، قتاهلم املسلمني كفر كما جاء يف احلديث الصحيح ؛ 

وإذا قلنا إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية احلجرات ، قلنا ولكنه حيتمل أن تنجر به املعاصي والكبائر حىت يكفر  

جيب علينا أن ال نتقدم بني يدي اهللا ورسوله وأن ال نكفر من مل يكفره اهللا  كفرا أكرب ؛ فاملهم إن هذه املسائل

  ورسوله وأن ال حنج عن تكفري من كفره اهللا ورسوله ـ احلمد هللا ـ األمر إىل اهللا ما هو لنا وال لفالن وال لفالن .

يف مجيع األمور فهذا كفر  شيخ بارك اهللا فيك ! بعض الناس يقول: إذا كان احلكم بغري ما أنزل اهللا السائل :

  خبالف ما لو كان يف مسألة أو مسألتني فال يكفر بذلك فهل هذا صحيح ؟

كما قلت لكم ينظر هل هو عن قصد ، هل هو عن تأويل ، وهل أراد أن يستبدل شرع اهللا بشريعة  الشيخ :

د أن يضر احملكوم عليه ما له أخرى ؟ الناس خيتلفون ألن الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا قد يكون ظلما يعين يري

غري هذا ؛ هذا معصية من املعاصي كما لو أخذ ماله بدون حكم ؛ أو يريد مصلحة لنفسه ، هو ال يريد أن 

يأخذ من احملكوم عليه شيئا لكن يريد مصلحة نفسه فيحكم بغري ما أنزل اهللا ، هذا أيضا ال يكفر بالشك ، هذا 

نزل اهللا غري راض حبكم اهللا هذا يكفر يعين أنكر شيئا ؛ وتارة حيكم بغري ما يكون فاسقا ؛ وتارة حيكم بغري ما أ

أنزل اهللا متأوال إما بنفسه وإما مبا يزين له ، ولنضرب هلذا مثال: بعض العلماء من املسلمني يقولون مسائل احلياة 

شبهات ما هي حجج  هذه جعلها مطلقا ، ينظر اإلنسان ما هو أصلح للناس ويفعل ، مث يستدلون بأشياء هي

فيقولون إن الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قدم املدينة ووجدهم يلققون النخيل فقال هلم: ما هذا ؟ كأنه 

يقول اتركوها ال تلققوها ؛ فرتكوها ففسد التمر ؛ فجاءوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم وقالوا له: يا رسول اهللا 

علم بأمور دنياكم ) أخذ بعض الناس من قوله " أنتم أنعلم بأمور دنياكم " أم هذا الثمر فسد ؛ قال: أنتم أ

يعين الذي يرونه أنه من املصلحة يفعلونه حىت الربا االستثماري الذي يسمون ربا استثماري يقولون إنه جائز ألن 

ملصانع أو حيرث ا األراضي الرسول قال أنتم أعلم ؛ ومادام أن البنك يعطي هذا الفقري أمواال عظيمة ينشئ ا ا

أو يتجر ا فهو منتفع والفقري منتفع ، هذه مصلحة للطرفني ومادامت مصلحة للطرفني فإنه حالل ؛ فيستدلون 

مبثل هذا ؛ فإذا كان احلاكم جاهل باألحكام الشرعية وجاءته بطانة تلبس عليه األمور رمبا مييل إليها ؛ لكن جيب 

  ن هذا حرام وأنه ال جيوز ، وتقوم عليه احلجة . على أهل العلم أن يبينوا أ

  ذكرنا أن الشرط األول أن يكون اإلنسان قاصدا مبا قال أو فعل هل فيه شروط غري هذا ؟ السائل :



حقيقة أن الشرط الوحيد األكيد هو هذا الذي ذكرنا ، اجلاهل قد قصد العمل لكن ما قصد املخالفة ؛  الشيخ :

 احلنث يف األميان أن من حنث يف مينه جاهال أو ناسيا فال كفارة عليه كما قول قال: وهلذا كان قول الراجح يف

واهللا ال ألبس هذا الثوب ، مث وجد ثوبا معلقا فلبسه وال يدري أنه الثواب الذي حلف عليه فليس عليه شيء ، أو 

ما رأيكم يف املستهزئ أيكفر أم  لكن قد يقول قائل: نسي ؛ املهم أنه قد مجيع الشروط اليت تذكر تعود إىل هذا .

يكفر ، يكفر بنص القرآن ؛ فكيف يتفق هذا مع قولنا إنه يشرتط القصد ؛ نقول نعم إن املستهزئ قصد ،  ال ؟

قصد الفعل أو القول ؛ لكن مل يدري عما يرتتب عليه ، نظري ذلك أن إنسانا جامع يف ار رمضان يدري أنه 

   هذا الفعل كذا وكذا ولكن يعلم أنه حرام نقول جيب عليه الكفارة . حرام لكن ال يدري أنه يرتتب على

(( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول بما أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ 

ثم ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اهللا عليهم 

عموا وصموا كثير منهم واهللا بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح بن مريم وقال 

المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار وما 

وما من إله إال إله واحد وإن لم ينتهوا عما  للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة

يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما المسيح 

ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبين لهم اآليات 

  . ل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع العليم ))ثم انظر أنا يؤفكون ق

اجلملة هنا مؤكدة  (( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 

يعود إىل اهللا عزوجل ؛ وجاء  ا ))(( أخذنبثالثة مؤكدات وهي: القسم املقدر ، والالم ، وقد ؛ والضمري يف قوله: 

امليثاق هو  (( ميثاق بني إسرائيل ))وقوله:  ذه الصيغة تعظيما لنفسه تبارك وتعاىل ؛ ألنه أعظم العظماء .

العهد الثقيل كأنه وثق به املعاهد ؛ وقد بني اهللا يف هذه السورة ما هو العهد الذي أخذ عليهم وما هو العهد 

لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة  د أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل(( ولقالذي هلم عند اهللا فقال اهللا تعاىل: 

هذا العهد الذي أخذ عليهم  حسنا ألكفرن عنكم سيئاتكم ))وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم اهللا قرضا 

مخس مواد يف  (( لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتما اهللا قرضا حسنا ))

 (( ألكفرن عنكم سيئاتكم ))هذا امليثاق أخذه اهللا تعاىل على بين إسرائيل ؛ وجعل هلم عهدا على اهللا ما هو ؟ 

رسال منهم من كان من أويل العزم كموسى وعيسى ،  (( وأرسلنا إليهم رسال )) اهللا ميثاق بين إسرائيل .أخذ 

ومنهم من دون ذلك ، أرسل اهللا إليهم الرسل ؛ قد قال بعض العلماء وحتتمل اآلية أن العهد الذي أخذ اهللا على 



 فيكون يف قوله:  لقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل بين إسرائيل هو ما فطر اهللا اخللق عليه من توحيده تبارك وتعاىل

 (( أرسلنا إليهم رسالبالرسالة للجمع بني اإلميان باهللا واإلميان بالرسل ؛  (( وأرسلنا إليهم رسال ))بالتوحيد ، 

 ومل يبني اهللا تبارك وتعاىل عددهم ألن املهم اجلنس وليس العدد ؛ فماذا كان موقفهم من الرسل ؟ قال اهللا ))

أداة شرط وهي  (( كلما )) (( كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))تعاىل: 

تفيد أيش ؟ والشرطية يعين  (( كلما أضاء لهم مشوا فيه ))مع كوا شرطية تفيد التكرار ، انظر إىل قوله تعاىل: 

، هنا كلما جاءهم رسول فريقا كذبوا ؛ بعض املفسرين  أم ال ميشون إال أضاء هلم وكلما أضاء هلم مشوا فيه

زعم أن يف اآلية حذفا والتقدير: كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم عصوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ؛ ولكين 

جة أرى أنه ال حاجة هلذا التقدير ، وإذا مل يكن حاجة للتقدير فإن تقديره يكون زيادة ال حمل هلا ؛ إذا فال حا

للتقدير بل نقول كلما جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم كذبوا فريقا من الرسل وقتلوا فريقا من الرسل ؛ فلننظر 

 (( جاءهم رسول بما ال تهوى )) شرطية تفيد التكرار . (( كلما ))قلنا إن  (( كلما جاءهم رسول ))إىل اآلية 

(( فريقا   كان رد فعلهم كما يقولون إما قتل وإما التكذيب .أي مبا ال تريده أنفسهم ومتيل إليه مل يستجيبوا بل  

أي كلما  (( كلما ))جواب الشرط ، جواب  (( كذبوا ))ومجلة  ((كذبوا ))وفريقا هنا مفعول مقدم لـ كذبوا ))

جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم كذبوا فريقا ؛ ومل يقل: كذبوه ؛ ألن منهم من كذب وجنا من القتل ومنهم من 

ومل يذكر اهللا تعاىل فريقا ثالثا وذلك لقلتهم  (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))تل ولن يقتل إال بعد أن يكذب ؛ ق

وهو اإلميان به يعين وفريقا يؤمنون به لكنه قليل وكما قلنا لكم فيما سبق إن القليل ال يعترب ؛ وهلذا يهمل ذكره 

رب ، رد خرب املخرب ، فإذا قال الفالن: قام زيد ، فقلت: مل يقم ؛ التكذيب هو رد اخل (( فريقا كذبوا ))دائما ؛ 

القتل معروفة وأتى بالقتل بكلمة  (( وفريقا يقتلون ))هذا تكذيب ؛ ألنك رددت اخلرب ، فهذا هو التكذيب ؛ 

على املاضي إشارة إىل استمرار قتلهم لألنبياء ألن الفعل املضارع يدل على االستمرار واملاضي يدل  (( يقتلون ))

واالنتهاء ؛ ورمبا يكون يف هذا ـ واهللا أعلم ـ إشارة إىل أم ال يزالون يقتلون األنبياء حىت آخرهم عليه الصالة 

يف هذه اآلية فوائد ؛ منها: تأكيد الكالم ، تأكيد الكالم  والسالم وهو حممد صلى اهللا عليه وعلى أله وسلم . 

(( لقد أخذنا ميثاق بني ملخرب به صادقا ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: بالقسم وغريه من املؤكدات ولو كان ا

 فإن قال قائل: أليس اهللا تعاىل أصدق القائلني ال توكيد ؟  فأكد اهللا كالمهم بالقسم والالم وقد . إسرائيل ))

كالم ملقتضى فاجلواب: بلى ؛ لكن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب ومطابقة الكالم ملقتضى احلال ألن مطابقة ال

احلال هو البالغة ؛ فإذا كان كذلك فالقرآن أبلغ الكالم ؛ فإذا اقتضت احلال أن يؤكد الكالم أكد ؛ وهنا احلال 

 تقتضي التأكيد ؛ ملاذا ؟ لتقوم احلجة على بين إسرائيل بأن اهللا تعاىل أخذ منهم امليثاق وانقسموا إىل فريقني .



 تعاىل أخذ امليثاق على بين إسرائيل ومل يقتصر على ذلك إذا قلنا إن املراد ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا

ويتفرع على هذه الفائدة: رمحة اهللا تبارك وتعاىل بعباده وأنه مل  بامليثاق الفطرة بل أرسل إليهم رسل تأييدا للفطرة .

ومن فوائد اآلية الكرمية:  .يكلهم سبحانه وتعاىل إىل ما علمهم بفطرهم بل أرسل إليهم الرسل لتؤكد ذلك 

بنو إسرائيل فيهم رسل  (( وأرسلنا إليهم رسال ))حكمة اهللا تعاىل يف إرسال الرسل أفرادا ومجاعات ؛ لقوله: 

متعددة فمثال ابراهيم ولوط كانا يف زمن واحد ، ويوسف وأبوه يف زمن واحد ، ويعقوب وإسحاق يف زمن واحد ؛ 

وآله وسلم ال ميكن أن يكون فيه نبيان أو رسوالن ؛ ملاذا ؟ ألنه خامت األنبياء  لكن ببعثة النيب صلى اهللا عليه

(( ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: نقض بين إسرائيل للعهد ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  عليهم الصالة والسالم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير مما فعلت بنو إسرائيل  وحينئذ مل يقوموا بالعهد . فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))

من تكذيب الرسل والعدوان عليهم ؛ ألن اهللا مل يقص عليهم قصص األنبياء وقومهم لنعلمها تارخييا فقط بل 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  . (( لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ))لنعترب ا كما قال تعاىل: 

(( كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا إسرائيل ال تؤمن إال مبا وافق أهواها ؛ لقوله:  بين

ومن فوائدها: أن املتكلمني الذين بنوا أصول عقيدم على العقل كاملعتزلة واجلهمية واألشعرية  .وفريقا يقتلون )) 

ال يرون كذبوه إن استطاعوا إىل ذلك سبيال أو حرفوه إن  وأمثاهلم فيهم شبه من اليهود فإم إذا أتاهم النص مبا

مل يستطيعوا إىل ذلك سبيال ؛ ألم يرون مرجع ما أخرب اهللا به عن نفسه العقل ؛ فإذا جاء النص مبا ال يهواهم 

حسب عقوهلم كذبوه ، كذبوه وأنكروه إن استطاعوا التكذيب ؛ ومن الذي ادعوا أنه كذب أخبار اآلحاد 

الثابتة يف الصحيحني وغريمها ؛ يقولون أخبار اآلحاد ال ميكن أن تثبت ا عقيدة ألا خرب واحد و الصحيحة 

اخلرب الواحد يلحقه الظن والظن ال ميكن أن تبىن عليه عقيدة ؛ فإذا يرد أكثر األحاديث الواردة يف الصفات ألنك 

حكام كاألوامر والنواهي ؟ سيقولون نعم ، فنقول تراها أخبار آحاد ؛ مث نقول هلم هل تقبلون خرب الواحد يف األ

قبولكم ذلك مع أن اخلرب يدل على وجوب أو حترمي أو كراهة أو استحباب وهذا البد منه مبعىن البد أن تصلي 

وأنت تعتقد أا فريضة واجب وهذه عقيدة ؛ لكن هذه عقيدة فيما فرض على اإلنسان أو فيما طلب من 

أثبت اهللا لنفسه ؛ وعليه فنقول حىت أخبار األحكام تستلزم العقيدة إذ أن كل حكم  اإلنسان وتلك عقيدة فيما

البد أن يعتقد الوجوب أو االستحباب أو الكراهة أو التحرمي ؛ املهم أن أهل الكتاب الذين ردوا ما ال تقتضيه 

ومن فوائد  وقتلوا فريقا . عقوهلم يشبهون بين إسرائيل الذين إذا جاءهم رسول مبا ال وى أنفسهم كذبوا فريقا

ومن  اآلية أيضا: احلذر من هواء النفس وأن هوى النفس قد يؤدي إىل هالك وإىل فعل ما يقبح شرعا وعقال .

(( فريقا فوائد اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل فريقا منهم كذبوا الرسل وفريقا يقتل الرسل وال يبالون بذلك ؛ لقوله: 



(( أن  ؛مبعىن ظنوا  (( وحسبوا أال تكون فتنة )) (( حسبوا ))مث قال اهللا عزوجل:  . كذبوا وفريقا يقتلون ))

فتح النون ؛ فعلى قراءة الضم تكون "  :ضم النون ، والقراءة الثانية :فيها قراءتان: القراءة األوىل ال تكون فتنة ))

يف حمل رفع خربها ؛ وعلى  "تكون ال " أن " خمففة من الثقيلة ، ويكون امسها ضمري الشأن حمذوف ؛ ومجلة 

؛ أفهمتم ؟ أقول  قراءة النصب تكون " أن " مصدرية و " ال " نافية ؛ وتكون فعال مضارعا منصوبا بأن املصدرية

بفتح النون ؛ فعلى قراءة الضم تكون " أن " خمففة  (( أال تكون ))بضم النون ،  (( أال تكونوا ))فيها قراءتان: 

خربه ؛ أواضح هذا ؟ نعم ؛ وعلى قراءة النصب  (( تكونوا ))ضمري الشأن حمذوف ومجلة من الثقيلة وامسها 

تكون " أن " مصدرية و" ال " نافية وتكون فعل مضارع منصوب بأن ؛ فهنا سلط العامل على ما بعده مع 

الرفع ؛ وإذا كان ما الفصل بال الناهية ؛ حينئذ ينبغي لنا أن نتكلم أن " أن " إذا كان ما قبلها علما فإنه جيب 

قبلها يفيد الظن جاز الوجهان ، وإذا كان ما قبلها ليس علما وال ظنا وجب النصب ؛ فمثال تقول: يعجبين من 

الطالب أال جيادل ، كيف نقرأها اآلن ؟ نقرأ " أال جيادل " بالنصب يتعني ؛ إذا صار الظن تقول: علمت أال 

 (( حسبوا ))قيلة ،إذا كان الظن جاز فيها وجهان ؛ يف اآلية الكرمية: يكونوا كذا ، وتكون " أن " خمففة من الث

أي  (( وحسبوا أال تكون فتنة )) (( وحسبوا أال تكون فتنة ))ظن ولذلك جاز الوجهان: النصب ، والرفع: 

عليهم حسبوا أال يكون من جراء فعلهم هذا وهو التكذيب والقتل أال تكون فتنة أي أال يفتنوا بتسليط األعداء 

(( ثم تاب  فال يسمعون .عموا عن احلق فال يرونه ، وصموا عن  (( فعموا وصموا )) فاستمروا يف طغيام .

بعد أن أراهم شيئا من العذاب تاب اهللا عليهم ، مث رجعوا لكن مل يرجع كلهم بل بعضهم انتفى  اهللا عليهم ))

فصار  (( ثم عموا وصموا كثير منهم ))وهلذا قال: ذه الفتنة اليت تاب اهللا عليهم بعضها وبعضهم استمر ؛ 

(( عموا وصموا  بنو إسرائيل أوال عموا وصموا مجيعا مث تاب اهللا عليهم مث رجعوا ، ليس كلهم رجع ولكن البعض 

قال بعض أهل  (( واهللا بما يعلمون بصير )) والذين مل يعموا ومل يصموا قليل ، كثري منهم . كثير منهم ))

(( وقفينا إلى بني إسرائيل في أهل الكتاب لتفسدن في العلم: إن هذا هو ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة اإلسراء 

األرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا 

عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن  خالل الديار وكان وعدا مفعوال ثم رددنا لكم الكرة

أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوئوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 

لكن سياق اآلية يف اإلسراء ال يناسب ما يف هذه السورة ؛ فالذي يف  دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ))

ورة أم قتلوا وكذبوا وظنوا أن ال يكون هلا أثر ولكن كان هلا أثر ؛ ما هذا األثر ال ندري واهللا أعلم ، بعد هذه الس

هذا األثر ما الذي حصل منهم ؟ عموا وصموا كثري منهم يف هذه الفتنة يعين عموا عن احلق وصموا عنه ؛ وليس 



 عليهم ووفقهم اهلداية مث عموا وصموا بعد ذلك كثري املراد عمت أعينهم الباصرة وآذام السامعة ؛ مث تاب اهللا

واملقصود فيه مصلحة منهم ؛ وليس بالزم أن نعرف ما أفهم اهللا يف القرآن ، ما أفهم اهللا يف القرآن قد يكون 

قال بعض الناس إا فاعل  (( ثم عموا وصموا كثير منهم )) (( كثير منهم ))من حيث هي ؛  معرفة القصة

وأن الواو يف " عموا وصموا " حرف دال على اجلمع فقط كهو يف قولك: عليكم ، عليهم ؛ عمي وصم ، 

فاحلرف دال على اجلمع ؛ فالواو يف " عموا وصموا " حرف دال على اجلمع وهو خالف املشهور باللغة العرب 

ن " كثري " بدل من الواو ويعرب عن هذه اللغة بـ" أكلونا الرباغيث " وقيل: إن الواو فاعل يف " عموا وصموا " وأ

بدل بعض بالكل ، وهذا هو األقرب ، هذا هو األقرب أن اهللا تعاىل عمم أوال مث أبدى بأم كثري أو كلهم ؟  

(( ثم عموا وصموا كثير منهم واهللا كثري ؛ وحينئذ نقول القرآن الكرمي مل يكن على لغة " أكلونا الرباغيث " 

البصري هنا حتتمل يعين تشمل معنيني: املعىن األول: البصري  (( بصير )): قول اهللا تعاىل بصير بما يعملون ))

بالعني عزوجل ، والثاين: البصري بالعلم ؛ وقد مجع املعنيان يف حق اهللا عزوجل ، هو بصري مبا يعملون العباد وال 

يرى ، وكالمها يعلم  خيفى عليهم وبصري مبا يعملون يعلمه ألن املعمول قد يكون ذا جسد فريى أو غري جسد فال

 أو ال ؟ يعلم ؛ فإذا نقول بصري يشمل معنيني بصري مبعىن الرؤية ، بصري مبعىن العلم ؛ أيهما أعم ؟ الثاين أعم .

يف هذه اآلية الكرمية: أن من غباوة بين إسرائيل أم يظنون أال تقع فتنة مع كوم يقتلون الرسل ويكذبون فريقا 

ومن فوائدها:  اوة وعلى أن قلوم قد طبع عليه ـ والعياذ باهللا ـ فال متيز بني األشياء .منهم ؛ وهذا يدل على الغب

التحذير من األمن من مكر اهللا ، وأن ذلك من خلق اليهود: أن يأمن اإلنسان من مكر اهللا ويظن أنه مبعصيته ال 

ية الكرمية: أن اهللا قد يتوب على املرء ومن فوائد اآل . (( وحسبوا أال تكون فتنة ))يعقبها عقاب ؛ لقوله تعاىل: 

ومن  بعد أن ذكر أم عموا وصموا .(( ثم تاب اهللا عليهم )) بعد عماه وصممه ؛ من أين تؤخذ يا أخ ؟ 

شئت فقل يتوب على من شاء من  فوائد اآلية الكرمية: رأفة اهللا تعاىل بعباده ، وأنه يتوب على من تاب ، وإن

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان بعد التوبة ورفع الفتنة عنه قد ال يشعر هذه الفتنة  عباده تفضال منه وكرما .

(( فلو ال إذ جاءهم وهذا يشبه قوله تعاىل:  (( ثم عموا وصموا كثير منهم ))ويعود إىل عماه وصممه ؛ لقوله: 

ها: احلذر من بطر النعمة ومن .بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون )) 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  .(( واهللا بصير بما يعملون )) بالعود إىل الفسوق والكفران ؛ ألن اهللا هددهم بقوله: 

قال اهللا تبارك  موصولة تفيد العموم . (( يعملون ))بيان عموم علم اهللا عزوجل بكل عمل فإن كلمة " ما " يف 

هذه مؤكدة بثالثة مؤكدات:  قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم )) (( لقد كفر ))(( لقد كفر الذين وتعاىل: 

على عادة اللسان العريب يف تأكيد ما يستحق التأكيد وإال  القسم املقدر ، والالم ، وقد ؛ وأكد اهللا تعاىل ذلك



ليس خرب جمردا بل هو خرب وحكم وحىت إذا قلنا إنه  (( لقد كفر الذين ))، مث هذا أيضا  فخرب اهللا عزوجل حق

(( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو حكم عليهم بكفر فهو مؤكد لئال يعارض معارض فيقول ليس هذا بكفر ؛ 

(( قالوا إن من هؤالء ؟ هؤالء النصارى الذين مل يناصروا عيسى ومل يكونوا من حوارييهم ،  المسيح ابن مريم ))

نسأل اهللا العافية ـ والشبهة اليت أحدثها الشيطان هلا أنه خلق بال أب ؛ والعجب  لمسيح ابن مريم ))اهللا هو ا

أم يقولون إن اهللا هو املسيح ابن مرمي مث يقولون إن عيسى بن مرمي ولد بغي فيقفونه من وجه يقفون أمه من 

كلمة: " هو   اهللا هو المسيح ابن مريم )) (( قالوا إنوجه وينزهون أمه ويعلوا من وجه آخر ـ حسب زعمهم ـ 

" ضمري فصل وضمري الفصل له ثالث فوائد من يعرفها ؟ تأكيد ، واحلصر ، والفصل بني اخلرب والصفة ، التمييز 

" هو " ضمري فصل يفيد أن هؤالء  (( إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))بني كون ما بعده خربا أو صفة ؛ هنا 

سيح ، ويفيد حصر اهللا عزوجل باملسيح وأنه ال يتعدى ، ويفيد أن املسيح خرب وليس بصفة ؛ أكدوا أن اهللا هو امل

املسيح وصف لرجل من أولياء اهللا ورجل من أعداء اهللا ، الرجل الذي من  (( إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أولياء اهللا عيسى بن مرمي، والرجل الذي من أعداء اهللا الدجال ؛ وقد مساه النيب

مسيحا حيث أمرنا أن نستعيذ باهللا من املسيح من فتنة املسيح الدجال ؛ وأما تكايس بعضهم يعين بطلب 

الكيس وقول: وقوله إن الدجال يسمى املسيخ باخلاء فهذا باطل ؛ ألن أعلم الناس به مسى املسيح وال مانع من 

لكن خيتلف املمسوح ، عيسى بن مرمي كان ال يسمح ذا عاهة إال برئ (( أن يوصف هذا باملسيح وهذا باملسيح 

يربئ األكمه واألبرص بإذن اهللا )) واملسيح الدجال ممسوح العني ، أعور العني ، خبيث املنظر ؛ ففرق بني هذا 

الم إىل هي ابنة عمران ونسب عليه الصالة والس (( مريم ))وهذا ، وكالمها مسيح مشتق من املسيح ؛ وقوله: 

أمه ألنه ليس له أب وإمنا أمر اهللا جربيل أن ينفخ يف فرج مرمي روحا فنفخ فيها روح وهو عيسى عليه الصالة 

يف إعراا وجهان: الوجه األول أا  (( وقال المسيح ))قوله:  (( وقال المسيح يا بني إسرائيل )) والسالم .

يتعني تقدير " قد " ويكون املعىن: لقد كفر الذين قالوا إن  حال ؛ وبناء على هذه احلال يتعني تقدير " قد " ،

ويكون اهللا هو املسيح ابن مرمي وقد قال املسيح يا بين إسرائيل ، يعين كذم ؛ والوجه الثاين: أن الواو للعاطفة 

مجلة فتكون هذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات ؛ ألا معطوفة على  (( كفر ))معطوف على  (( قال ))قوله: 

مؤكدة بثالثة مؤكدات ، ويكون املعىن: لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي ولقد حال املسيح ابن 

مرمي يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم ؛ والتقدير األول أبلغ ؛ ألن املسيح الذي وصف بأن اهللا رد على هؤالء 

(( يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا أنه عليه الصالة والسالم عبد ، فقال:  الذين وصفوه ، كفروا وقد قال هلم وبني هلم

  . ربي وربكم ))



  اليهود القدامى أغبياء فهل هذا الوصف الزم هلم اآلن يف الزمن احلاضر ؟ السائل :

ا قول هؤالء أغبياء، أغبياء باعتبار فهم احلق ، ما هو أغبياء باعتبار الذكاء ؛ واجعل على بالك دائم الشيخ :

شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف املتكلمني قال: إم أعطوا فهوما وما أعطوا علوما أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء ؛ واذكر 

قول اهللا تعاىل عن الكفار مع أم أذكياء: إم ال يعقلون ؛ فهؤالء يف الواقع هم أغبياء باعتبار الشرع ، يعين 

  هلم " عيسى هو اهللا " جهالة عظيمة ؛ وهلذا وصفهم بالضالل.أدىن واحد عامي من املسلمني يعرف إن قو 

   ؟ (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))ما معىن قوله تعاىل:  السائل :

 


